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  واحد عملی 5/0 -واحد نظري 2: مدت تدریس   2کد درس:      96-97 دومنیمسال تاریخ:   مادر و نوزاد و بهداشت پرستاري   نام درس:                 

  آموزش به مددجو -فارماکولوژي :پیش نیاز      پرستاري 4دانشجویان پرستاري ترم  )                 گروه هدف:ساعت 34( ساعت 
  سرکارخانم علیجانیمدرس:              پرستاريدانشکده  محل اجرا:   12/10/97پایان کالس:   4/7/97شروع کالس    14 -16شنبه  چهارزمان:  

  هدف از این درس آشنایی  دانشجو با مراقبت هاي پرستاري در مادران می باشد هدف کلی :  
روش   رفتارياهداف   جلسه  تاریخ

  تدریس
ارزیابی و   وسایل مورد نیاز

فعالیت 
  تکمیلی

حیطه 
  آموزشی

  تکالیف دانشجو

4/7/97   مفهوم پرستاري بهداشت مادر و نوزاد و اهمیت آن را شرح دهند.  1 
اسالید  -وایت برد  سخنرانی

  آموزشی
مطالعه و طراحی تشخیص   شناختی  پرسش و پاسخ

  پرستاري
 تا بلوغ هنگام از پرستاري هاي مراقبت و زنان سالمت  2  11/07/97

اسالید  -وایت برد  سخنرانی  .دهند شرح را یائسگی
  آموزشی

مطالعه و طراحی تشخیص   شناختی  پرسش و پاسخ
  پرستاري

18/7/97   .نمایند معرفی را تناسلی دستگاه فیزیولوژي و آناتومی  3 
اسالید  -وایت برد  سخنرانی

  آموزشی
و طراحی تشخیص مطالعه   شناختی  پرسش و پاسخ

  پرستاري
25/7/97   .ببرند نام را جنین تکامل و رشد و لقاح مراحل  4 

اسالید  -وایت برد  سخنرانی
  آموزشی

مطالعه و طراحی تشخیص   شناختی  پرسش و پاسخ
  پرستاري

2/8/97 دهد افتراق را حاملگی قطعی و احتمالی فرضی، عالئم   5  . 
مطالعه و طراحی تشخیص   شناختی  پرسش و پاسخاسالید  -وایت برد  سخنرانی . 
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  پرستاري  آموزشی    

9/8/97   نمایند لیست را بارداري دوران فیزیولوژیک تغییرات  6 
اسالید  -وایت برد  سخنرانی

  آموزشی
مطالعه و طراحی تشخیص   شناختی  پرسش و پاسخ

  پرستاري
23/8/97  دوران روتین هاي ویزیت بارداري، دوران هاي مراقبت اهمیت  7 

اسالید  -وایت برد  سخنرانی  .دهند شرح را بارداري
  آموزشی

مطالعه و طراحی تشخیص   شناختی  پرسش و پاسخ
  پرستاري

30/8/97   .ببرند نام را جنین سالمت بررسی و ارزیابی هاي روش  8 
اسالید  -وایت برد  سخنرانی

  آموزشی
مطالعه و طراحی تشخیص   شناختی  پرسش و پاسخ

  پرستاري
23/8/96  هاي ژنتیکی در نوزادان را لیست نمایند. انواع اختالالت و ناهنجاري  9 

اسالید  -وایت برد  سخنرانی  
  آموزشی

مطالعه و طراحی تشخیص   شناختی  پرسش و پاسخ
  پرستاري

7/9/97 هاي مربوط به شروع زایمان و مکانیسم زایمان طبیعی را بیان  تئوري  10 
 نمایند.

  

اسالید  -وایت برد  سخنرانی
  آموزشی

مطالعه و طراحی تشخیص   شناختی  پرسش و پاسخ
  پرستاري

7/9/96 هاي کاهش درد زایمان اعم از دارویی و غیر دارویی را لیست  روش  11 
 نمایند.

  

اسالید  -وایت برد  سخنرانی
  آموزشی

مطالعه و طراحی تشخیص   شناختی  پرسش و پاسخ
  پرستاري

14/9/97  دوران نفاس را شرح دهند.تغییرات فیزیکی و فیزیولوژیکی   12 
مطالعه و طراحی تشخیص   شناختی  پرسش و پاسخاسالید  -وایت برد  سخنرانی
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  پرستاري  آموزشی  
21/9/97  تغییرات فیزیولوژیک حین تولد را شرح دهد.  13 

اسالید  -وایت برد  سخنرانی  
  آموزشی

مطالعه و طراحی تشخیص   شناختی  پرسش و پاسخ
  پرستاري

هاي معمول از نوزاد تازه متولد شده در اتاق نرسري را نام  مراقبت  14  28/9/97
  سخنرانی  ببرد.

  

   اسالید آموزشی

  فیلم کمک آموزشی

مطالعه و طراحی تشخیص   شناختی  پرسش و پاسخ
  پرستاري

5/10/97   اهمیت شیر شیر مادر و نحوه شیردهی را شرح دهد.  15 
مطالعه و طراحی تشخیص   شناختی  پرسش و پاسخ  اسالید آموزشی  سخنرانی

  پرستاري
 هاي پیشگیري از بارداري را لیست نماید. روش  16  12/10/97

اسالید  -وایت برد  سخنرانی  
  آموزشی

مطالعه و طراحی تشخیص   شناختی  پرسش و پاسخ
  پرستاري

 روش ارزشیابی دانشجو

  نمره) 12ارزشیابی پایانی (                               نمره) 2(پرسش و پاسخ کالسی                             نمره) 4ارزشیابی تکوینی (
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  هفتم درسنامه احیا قلبی ریوي نوزادان مصوب وزارت بهداشت و آموزش پزشکی چاپ

  


